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 בראשית

י .1 אֹות ּבֵ אֹות ָאֶל"ַּמּדוַע ַמְתִחיָלה ַהּתֹוָרה ּבָ  ?ף"ת ְולֹא ּבָ

ֲארּו ֲחַז ִמְדָרׁש ּבֵ י ֵלִוי ָאַמר: ")י, בראשית רבה א(ל "ּּבַ ם ַרּבִ ׁשֵ י יֹוָנה ּבְ ב: ַרּבִ '? ָּלָמה ִנְבָרא ָהעֹוָלם ּבְ
ל ְצָדָד' ֶּאָלא ַמה ב ה ּוַמה , ּיו ּוָפתּוַח ִמְלָפָניוֶזה ָסתּום ִמכָּ ך ֵאין ְלך ְרׁשּות לֹוַמר ַמה ְלַמּטָ ָכָּ ְ

ַמִים ָ א, ַמה ְלָפִנים ּוַמה ְלָאחֹור, ְלַמְעָלה ֵמַהּשׁ ְבָרא ָהעֹוָלם ּוְלַהּבָ ּנִ ֶּאָלא ִמיֹום ׁשֶ ַּהִמְדָרׁש ". ּ
י אֹות ּבֵ ִהְתִחיָלה ַהתֹוָרה ּבְ ָכך ׁשֶ ּבְ ְּמָבֵאר ׁשֶ ֹאל ַמה ֵמַעל ָאנּו, ת"ְ ָאסּור ָלנּו ִלׁשְ  ְלֵמִדים ׁשֶ

ִריַאת ָהעֹוָלם ּוַמה ִיְהֶיה ַאֲחֵרי ַמִים אֹו ִמַתַחת ָלָאֶרץ ְוֵכן ַמה ָהָיה ִלְפֵני ּבְ ָ ָבר ִנְלַמד ַהְו. ַּהּשׁ ָדּ
תּוָחה ַה' בֵמָהאֹות  אֹלֻמְך ְלִכּוּון ָקִדיָמה כַָּרק ּפְ ִרְ ַאך ְוַרקָּתר ָלנּו ִלׁשְ א ִמּבְ   . יַאת ָהעֹוָלם ּוְלַהּבָ

ם ִמְדָרׁש ׁשָ ָבר ַאֵחר: ּעֹוד ֵהִביאּו ּבַ ָרָכה, ּדָ הּוא ְלׁשֹון ּבְ א. ׁשֶ הּוא ְלׁשֹון ַאִריָרה '? ְּוָלָמה לֹא ּבְ ׁשֶ
  ). ְקָלָלה(
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ָבר ַאֵחר א,ּדָ יקֹוְרִסין לֹוַמר'? ּ ָלָמה לֹא ּבְ ה ָלֶאּפִ ְתחֹון ּפֶ לֹא ִלֵתן ּפִ ּׁשֶ , ֹוָלם ָיֹכל ַלֲעֹמדְָהֵאיך ָהע: ּ
ְלׁשֹון ַאִריָרה  הּוא ִנְבָרא ּבִ רּוך הּוא! ?)ְקָלָלה(ׁשֶ ְֶאָלא ָאַמר ַהָקדֹוׁש ּבָ ּ ֲהֵרי ֲאִני ּבֹוֵרא אֹותֹו : ּ

ָרָכה ְוַהְלַואי ַיֲעמֹד ְלׁשֹון ּבְ   . ּבִ

ָבר ַאֵחר ב,ּדָ ֵני עּוְקִצין ' ֶּאָלא ַמה ב'? ּ ָלָמה ּבְ ֵיׁש לֹו ׁשְ ְכַתב ְסָתַּת[ֶּזה ׁשֶ ֶאָחד ] ם"ִגין ּבִ
ָרַאך' אֹוְמִרים ַלב, ִּמְלַמְעָלה ְוֶאָחד ֵמֲאחֹוָריו ָעְקצֹו ִמְלַמְעָלה ְואֹוֵמר ֶזה ? ִָמי ּבְ ְּוהּוא ַמְרֶאה ּבְ

ָרַאִני ְלַמְעָלה ּבְ מֹו, ּׁשֶ ל ַאֲחָריו? ּוַמה ׁשְ ָעְקצֹו ׁשֶ י אֹות א [ְוהּוא ַמְרֶאה ָלֶהן ּבְ ַלּפֵ ְלָפ' כְּ  ]ָניוׁשֶ
מֹו ' ְואֹוֵמר ה מֹוָא[ׁשְ   ]".)ירושלמי( דֹון ׁשְ

ֵבי: " ְמָפֵרׁש ַטַעם נֹוָסףַּהְכִלי ָיָקר ִהְתִחיל ַהתֹוָרה ּבְ ָכל ֵסֶפר ֹקֶהֶלת ְמַדֶמה , ת"ַּמה ׁשֶ ּבְ ְּלִפי ׁשֶ
ֶמׁש ֶ לֹמֹה ַהֶמֶלך ַהתֹוָרה ַלּשׁ ּׁשְ ְ לׁש רּוחֹות כְּ. ּ ׁשָ י ִאם ּבְ ֵאין ַמֲהָלָכה כִּ יּׁשֶ תּוָחה "צּוַרת ַהּבֵ ת ַהּפְ

ַחָמה ָניו כַּ ּפָ ה ׁשֶ ַעם. ְּלָצפֹון ּוְנִתיָנָתם ַעל ְיֵדי מֹׁשֶ ד ֶאל , ְואּוַלי ַהּטַ ַהֵיֶצר ָהָרע ַהִמְתַנּגֵ ְלִפי ׁשֶ ּׁשֶ ּ ּ
תּוב כָּ מֹו ׁשֶ ֶדר ַהתֹוָרה כְּ א ִמָצפֹון ְוהּוא ּפֹוֵרץ ּגֶ ַּהתֹוָרה ּבָ יואל (' יק ֵמֲעֵליֶכםְּוֶאת ַהְצפֹוִני ַאְרִח': ּּ

  ". )כ, ב

ּאֹור ַהַחִיים ַהָקדֹוׁשָה י: " ְמָבֵאר עֹוד ַטַעםּ ֵרׁש ּבֵ ֶרך ָאְמָרם ַז"ּעֹוד ִתְתּפָ ית ַעל ּדֶ ֵראׁשִ ל ּבְ ל "ְת ׁשֶ
י ב י ִיְרַאת ה' כִּ ְוזֹו ִיְרָאה , ִהיא ִיְרַאת ָהרֹוְממּות' ְוַהב, ִהיא ִיְרַאת ָהֹעֶנׁש' ָהא. ֵהם' אֹוַפּנֵ

י. 'ִּניִמית ּוְמֻעָלה ֵמָהאּפְ אֹות ּבֵ ָרמּוז ּבָ י ב"ְוהּוא ׁשֶ ית כִּ ְּלִקיּום ' ִיְראֹות ֵהִכין ה' ת ֵראׁשִ
  ".ָהעֹוָלם

ַתב ָהאֹור ַהַחִיים ַהָקדֹוׁש ּעֹוד כָּ אּור ִמַלת ', ְלָבֵאר ַהְקָדַמת אֹות ב ּ ל ּבֵ ָבִרים ׁשֶ י סֹוד ַהּדְ ַּעל ּפִ
ית' ֵראׁשִ ֶרך ָאְמָרם ַזעֹוד ִיְת: "'ּבְ ית ַעל ּדֶ ֵראׁשִ ֵרׁש ֵתַבת ּבְ ְּפָ ִריַאת )'הקדמת זוהר ב(ל "ּ ַעת ּבְ ׁשְ י ּבִ  כִּ

ל עֹוָלם: ְוָאְמָרה ְלָפָניו' ִנְכְנָסה ת. ָהעֹוָלם ִנְכְנסּו ָהאֹוִתיֹות ִלְפֵני ַהּבֹוֵרא ְָרצֹוְנך , ִרּבֹונֹו ׁשֶ

י ָהעֹוָלם יָב' ְוכּו? ִלְברֹא ּבִ ִדְבֵריֶהם ְלָכל ַאַחת ' ם הְּוֻכָלם ֵהׁשִ ַעם ָהָאמּור ּבְ י ֵאינֹו ָחֵפץ ַלּטַ כִּ
י. ְוַאַחת ְכְנָסה ּבֵ ּנִ ה ָהעֹוָלם ִדְכִתיב"ַעד ׁשֶ ָלה ּוָבָרא ּבָ ּת ְוִקּבְ ית': ּ ֵראׁשִ ְתָקה"ָאֶל. 'ּבְ ָאַמר . ף ׁשָ

רּוך הּוא ְָלה ַהָקדֹוׁש ּבָ ּ ָּלָמה ַאְת ׁשֹוֶתֶקת ְוכּו, ף"ָאֶל: ּ ַּאְת ִתְהֶיה ֹראׁש ְלָכל : ּר ָלהָאַמ' ּ ּ
  .כ"ע' ָהאֹוִתיֹות ְוכּו

ְבֵרי ה ה ִמּדִ י ָאֶל' ִהּנֵ י"ֵיָרֶאה כִּ ֵּמַעָתה ִאם ָהיּו ָהאֹוִתיֹות עֹולֹות . ת"ּף ֵיׁש ָלה ַמֲעָלה ֵמאֹות ּבֵ
ר יֹׁשֶ ה ָהעֹוָלם"ָהְיָתה ָאֶל, ְלָפָניו ּבְ י ֹי, ּף זֹוָכה ִלְבֹרא ּבָ ּאַמר ָהאֹוֵמר ְוָלָמה לֹא ָעְלָתה ְוִלְהיֹות כִּ

יָחה ַעד ְלַבּסֹוף"ָהָאֶל י ָאְמרּו ַז? ּף ִראׁשֹוָנה ְוִהּנִ ע כִּ ר ַעל ֶזה "ּדַ ֶדֶרך ָיׁשָ ֵהם ּבְ ׁשֶ י ָהאֹוִתיֹות כְּ ְל כִּ

ֶרך י, ף"ָאֶל: ְַהּדֶ יֶמ, ת"ּבֵ ת ַרֲחִמים' ל ְוכּו"ּגִ ֵהם ְלַמְפֵרַע, ֵהם רֹוְמִזים ְלִמּדַ ֶרךּוְכׁשֶ : ְ ַעל ֶזה ַהּדֶ
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ֶרך תּוב ַעל ֶזה ַהּדֶ י: ְְוַאֲחֵרי הֹוִדיַע אֹוָתנּו ֶאת ֶזה ְנָפֵרׁש ַהכָּ ית"ּבֵ ֵּתַדע ַטַעם ִלְקִדיַמת , ת ֵראׁשִ
י ן ָעלּו ָהאֹוִת, ף"ת ְלָאֶל"ּבֵ כֵּ ת ֱאלִֹקים ְוֵכיָון ׁשֶ ִמּדַ ִריָאה ָהְיָתה ּבְ ַהּבְ יֹות ְלַמְפֵרַע ִלְהיֹות ׁשֶ

י ט ּוָבֶזה ָקְדָמה ּבֵ ּפָ ִמׁשְ   ". ּף ְוָקְנָתה ְמקֹוָמה"ת ְלָאֶל"ּכַּ

ִמְדָרׁש  ל עֹוָלם: "ה"ּף ַלַהָקּבָ"ָאְמָרה ָהאֹות ָאֶל: )י, בראשית רבה א(ָּאְמרּו ַרּבֹוֵתינּו ּבַ ֲאִני , ִרּבֹונֹו ׁשֶ
ָראָת עֹוָלְמך ּבִ ל אֹוִתיֹות ְולֹא ּבָ רּוך הּוא? יִָראׁשֹון ׁשֶ ְָאַמר ָלה ַהָקדֹוׁש ּבָ ּ ָהעֹוָלם ּוְמלֹואֹו לֹא : ּ

ֱאַמר  ּנֶ ְזכּות ַהתֹוָרה ׁשֶ ִּנְבָרא ֶאָלא ּבִ ָחְכָמה ָיַסד ָאֶרץ ְוגֹו' ה'ּ א ִלֵתן , )יט, משלי ג('  'ּבְ ְּלָמָחר ֲאִני ּבָ
ֱאַמ ּנֶ ך ׁשֶ ִסיַני ְוֵאיִני ּפֹוֵתַח ְתִחיָלה ֶאָלא ּבָ ְתֹוָרה ּבְ ּ ּ י הֹוַשֲעָיא . )ב, שמות כ(' ֶָאלֶֹקיך' ָאנִֹכי ה'ר ּ ַרּבִ

מֹו ָאֶל: אֹוֵמר הּוא"ָּלָמה ִנְקָרא ׁשְ ים ֵמֶאֶלף]ה"ַּהָקּבָ [ף ׁשֶ ּדֹורֹות ִלְפֵני ַמַתן תֹוָרה ָלֵתת  [ ַמְסכִּ ּ
ֱאַמר , ].)ועיין חגיגה יד(ֶּאת ַהתֹוָרה  ּנֶ ה ְלֶאֶלף ּדֹור'ׁשֶ ָבר ִצּוָ   ".) ח,תהלים קה(' ּדָ

ִמַלת  .2 ַּמּדוַע ַמְתִחיָלה ַהּתֹוָרה ּבְ ית'ּ ֵראׁשִ ל ַהָקּבָ' ּבְ מֹו ׁשֶ ׁשְ ִמְצָוה "ְּולֹא ּבִ ּה אֹו ּבַ
ּתֹוָרה ּבַ   ?ָהִראׁשֹוָנה ׁשֶ

ֵרׁש  י ִיְצָחק: "י"ַרׁשִּפֵ ּ לֹא ָהָיה ָצִריך ְלַהְתִחיל ַהתֹוָרה ֶאָלא ,ָאַמר ַרּבִ ּ ה ַּהֹחֶדׁש ַהֶז' ֵמ)ב, שמות יב(ְ
ָרֵאל', ָלֶכם ְצַטוּו ִיׂשְ ּנִ ִהיא ִמְצָוה ִראׁשֹוָנה ׁשֶ ית, ׁשֶ ְבֵראׁשִ ַתח ּבִ ּום ? ּוַמה ַטַעם ּפָ  )ו, תהלים קיא(ִמּשׁ

יד ְלַעמֹו ָלֵתת ָלֶהם ַנֲחַלת ּגֹוִים' יו ִהּגִ ָרֵאל', ּּכַֹח ַמֲעׂשָ ִאם יֹאְמרּו ֻאמֹות ָהעֹוָלם ְלִיׂשְ ִלְסִטים : ּׁשֶ
ַב כְּ ְבָעה גֹוִיםַּאֶתם ׁשֶ ֶתם ַאְרצֹות ׁשִ ל ַהָקּבָ: ֵהם אֹוְמִרים ָלֶהם, ּׁשְ ל ָהָאֶרץ ׁשֶ הּוא ; ה ִהיא"ּכָּ

ֵעיָניו ר ּבְ ר ָיׁשָ ָרָאה ּוְנָתָנה ַלֲאׁשֶ ּּבְ ְרצֹונֹו ְנָתָנה ָלֶהם ּוִבְרצֹונֹו ְנָטָלה ֵמֶהם ּוְנָתָנה ָלנּו; ּ ּּבִ ּ ּ ."  

ֹא: "ְמָבֵאר ן"ַרְמּבְַוָה הְוֵיׁש ִלׁשְ י,ּל ּבָ דֹול הּוא ְלַהְתִחיל ַהתֹוָרה ּבִ)ֲהֵרי ( כִּ ּ ֹצֶרך ּגָ ָרא 'ְ ית ּבָ ְבֵראׁשִ
י הּוא ׁשֶֹרׁש ָהֱאמּוָנה', ֱאלִֹקים ָהעֹוָלם ַקְדמֹון, כִּ ב ׁשֶ ֶזה ְוחֹוׁשֵ ֵאינֹו ַמֲאִמין ּבָ הּוא ּכֹוֵפר , ְוׁשֶ

ָלל ִעָקר ְוֵאין לֹו תֹוָרה כְּ ּּבָ ית סֹוד ָעמֹק ֵאינֹו מּוָבן ִמן ִמּפְ, ְּוַהְתׁשּוָבה? ּ ֵראׁשִ ה ּבְ ַמֲעׂשֵ ֵּני ׁשֶ
בּוָרה, ַהִמְקָראֹות י ַהּגְ ינּו ִמּפִ ה ַרּבֵ ָלה ַעד מֹׁשֶ י ַהַקּבָ ַדע ַעל ּבּוְריֹו ֶאָלא ִמּפִ ְּולֹא ִיּוָ  ְויֹוְדָעיו ,ּ

ַּחָייִבין ְלַהְסִתיר אֹותֹו ֵאין ְלַהְתָח. ּ י ִיְצָחק ׁשֶ ָראְְלָכך ָאַמר ַרּבִ ית ּבָ ְבֵראׁשִ ְַלת ַהתֹוָרה צֶֹרך ּבִ ּ .
ָאר ַהָיִמים ִני ּוׁשְ יֹום ׁשֵ ה ּבְ יֹום ִראׁשֹון ּוַמה ַנֲעׂשָ ְבָרא ּבְ ּנִ ַמה ׁשֶ ּפּור ּבְ יִציַרת , ְּוַהּסִ ְוָהֲאִריכּות ּבִ

ם ן ֵעֶדן ְוֵגרּוׁש ָאָדם ִמֶמּנּו, ָאָדם ְוַחָוה ְוֶחְטָאם ְוָעְנׁשָ י, ְּוִסּפּור ּגַ ֵלָמה כִּ יָנה ׁשְ ל ֶזה לֹא יּוַבן ּבִ  כָּ
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ַעל ַהטוִרים ּּבַ ַכָמה אָֹפִניםּ ית': ּ ְמָבֵאר ּבְ ֵראׁשִ ית רֹאׁשאֹוִתיֹות , 'ּבְ לֹוַמר. ּבֵ ׁש , כְּ ית ִמְקּדָ ּבֵ
ֱאַמר , ִראׁשֹון ּנֶ נּו ')יב, ירמיה יז(ׁשֶ ׁשֵ א ָכבֹוד ָמרֹום ֵמִראׁשֹון ְמקֹום ִמְקּדָ ּסֵ ָבר ַאֵחר .'כִּ ' אאֹוִתיֹות , ּדָ

ֵרי  ִתׁשְ ָבר ַאֵחר .ָרא ָהעֹוָלםִנְבּבְ ֵתיאֹוִתיֹות , ּדָ ָרא ׁשְ ֵתי תֹורֹות, ּּבָ ָרא ׁשְ ּבָ ּׁשֶ ָבר ַאֵחר . ּ אֹוִתיֹות , ּדָ
ת ּבָ ת ִנְבָרא ָהעֹוָלם, ְיֵרא ׁשַ ּבָ ְזכּות ׁשַ ּבִ ָבר ַאֵחר .ָלֹוַמר ְלך ׁשֶ ִרית ֵאׁשאֹוִתיֹות , ּדָ ְזכּות , ּבְ ּבִ ׁשֶ

ִהיא ַהִמיָלה ּוִב ִרית ׁשֶ יִהנֹם ַּהּבְ ל ּגֵ יָנה ׁשֶ ִהיא ַהתֹוָרה ִנצֹוִלין ִמּדִ ְּזכּות ָהֵאׁש ׁשֶ , בראשית רבה כא(ּּ

ָבר ַאֵחר. )ט ָראָת ֵיׁשאֹוִתיֹות , ּדָ ָראָת ֵי, ּבָ ּבָ יק "ׁשֶ ית . )ב"ג מי"עוקצין פ(ׁש עֹוָלמֹות ְלָכל ַצּדִ ֵראׁשִ ּבְ
ָרא ִגיַמְטִרָיא ּבָ ָנה ִנְבָראּ ּבְ רֹאׁש ַהׁשָ ית. ָלם ָהעֹוּּבְ ֵראׁשִ ִגיַמְטִרָיא ּבְ תֹוָרה ָיַצרּ ּבְ ִביל , ּּבַ ׁשְ ּבִ ׁשֶ

ְקֵראת  ּנִ ית'ַּהתֹוָרה ׁשֶ ָבר ַאֵחר. )ד, בראשית רבה א(ִנְבָרא ָהעֹוָלם ' ֵראׁשִ ִגיַמְטִרָיא , ּדָ ׁש ְסָדִריםּּבְ . ׁשֵ
ָבר ַאֵחר ִגיַמְטִרָיא , ּדָ ַעִמיםּּבְ ַחר ּבָ ָרֵאל ּבָ ִביל , ג ָיַצר"ַּתְרָיִּרָיא ּוְבִגיַמְט, ִּיׂשְ ׁשְ ָרא ָהעֹוָלם ּבִ ּבָ ׁשֶ

ְיַקְימּו ַתְרָי ָרֵאל ׁשֶ ִּיׂשְ ית. ג ִמְצֹות"ּ ֵראׁשִ ָבר ַאֵחר. הֹוםּ ְתם ַיַמִים ׁשֶָרץ ֶאִקיַע ָרָראּבָ ,ּבְ , ּדָ
לּו ׁשֶלִֹקים ֱאָאה ָרִראׁשֹוָנהּבָ ָרֵאל ִיְּיַקּבְ   . ֹוָרתֹוּ תׂשְ

ָמָרא  ּגְ ַנִים ְזֵקִנים ְוִהְכִניָסן : " מּוָבא).מגילה ט(ּבַ ְבִעים ּוׁשְ ס ׁשִ ּנֵ כִּ ַתְלַמי ַהֶמֶלך ׁשֶ ה ּבְ ְַמֲעׂשֶ ּ
ָסן ּנְ ָלה ָלֶהם ַעל ַמה כִּ ִתים ְולֹא ּגִ ַנִים ּבָ ְבִעים ּוׁשְ ׁשִ ּּבְ ל ֶאָחד ְוֶאָחד ְוָאַמר ָלֶהם. ּ : ְוִנְכַנס ֵאֶצל כָּ

ֶכם ה ַרּבְ ְתבּו ִלי תֹוַרת מֹׁשֶ ָלן ָנ. ּכִּ ימּו כֻּ ל ֶאָחד ְוֶאָחד ֵעָצה ְוִהְסכִּ ֵלב כָּ רּוך הּוא ּבְ ַּתן ַהָקדֹוׁש ּבָ ְ ּ
ית: ְלַדַעת ַאַחת ְוָכְתבּו לֹו ֵראׁשִ ָרא ּבְ   ..."ֱאלִֹקים ּבָ

ם ה ":ֵמַעם לֹוֵעזּוֵפֵרׁש ַה ׁשֵ ַתח ּבְ ְכָלם ְצִריָכה ַהתֹוָרה ְלִהּפָ י ְלִפי ׂשִ ר ַלֲחׁשֹ' ּכִּ ב ַחס ְּוְבָכך ֶאְפׁשָ
לֹום ָרא ֱאלִֹקים, ְוׁשָ ּבָ ית הּוא ׁשֶ ֵראׁשִ ּנּו ְוֶהְעִתיקּו. ּבְ ַמִים : ָּלֵכן ׁשִ ָ ית ֶאת ַהּשׁ ֵראׁשִ ָרא ּבְ ֱאלִֹקים ּבָ

  ..."ְוֶאת ָהָאֶרץ

תּוב סּוק לֹא כָּ ּפָ ּבַ ַעם ׁשֶ ית: ְוַהּטַ ֵראׁשִ ָרא ּבְ ֵדי ְלַהְראֹות ֶאת ַעְנְוָתנּותֹו ׁשֶ, ֱאלִֹקים ּבָ ל הּוא כְּ
ַרך ם ִיְתּבָ ֵ מֹו ִלְפֵני ַהּכֹל. ְַהּשׁ יר ׁשְ ר ָוָדם ְלַהְזכִּ ׂשָ ל ֶמֶלך ּבָ י ִמְנָהגֹו ׁשֶ ה ֵאינֹו ָחֵפץ "ֲּאָבל ַהָקּבָ, ְכִּ

מֹו ְתִחָלה ירּו ׁשְ ַיְזכִּ ּׁשֶ ּ ּבּור, ּ ֶאְמַצע ַהּדִ ְקְר, ְועֹוד רֹוִאים. ֶּאָלא ּבְ ּנִ ָרֵאל ׁשֶ ם ִיׂשְ ר ׁשֵ קֶֹדם ִנְזכַּ אּו ּׁשֶ
ית' ּבּור' ֵראׁשִ ך ֶאת ַהּדִ בֹוד ְולֹא ְיַבֵקׁש . ְְוַאַחר כָּ ָאָדם לֹא ִיְרּדֹף ַאַחר ַהכָּ אן ָאנּו רֹוִאים ׁשֶ ִּמכָּ

בֹוד ַלָקָטן דֹול כָּ רֹאׁש ְוַיֲחלֹק ַהּגָ ֶבת ּבָ   . ָּלׁשֶ
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ר יֹוַחאי ָעָנהְוַרּבִ: "ְוָכַתב עֹוד ַהֵמַעם לֹוֵעז ְמעֹון ּבַ ָרא ּ ָלָמה לֹ,י ׁשִ תּוב ֱאלִֹקים ּבָ א ָאַמר ַהכָּ
ית ֵראׁשִ ם ה? ּבְ ַאל יֹוִציא ָאָדם ֶאת ׁשֵ ֵדי ְלַלְמֵדנּו ׁשֶ ָלה ' ּכְּ ַהַמְלָאִכים ֵאיָנם ְיכֹוִלים ... ְלַבּטָ ּׁשֶ

ם ה יר ֶאת ׁשֵ לֹׁש ֵתבֹות' ְלַהְזכִּ ֶּאָלא ַאֲחֵרי ׁשָ יִרים ֶא. ּ ַמְזכִּ ָרֵאל ֵיׁש ָלֶהם ִיְתרֹון ׁשֶ ַאֲחֵרי ' ת הְּוִיׂשְ
ל ָמקֹום. ֵּתבֹות' ב ּבּור, ּוִמכָּ ְתִחַלת ַהּדִ ירֹו ּבִ יֵדי ָהעֹוָלם . ֵּאין ָלנּו ְרׁשּות ְלַהְזכִּ ְוָלֵכן ָטעּות ִהיא ּבִ

ִניָסה כְּ ְמָבְרִכים ִאיׁש ֶאת ֶאָחיו לֹוַמר ּבַ ׁשֶ ָיִמים : ְוֵיׁש לֹוַמר. ִּיֵתן ָלֶכם ָיִמים טֹוִבים' ה: ּלֹוַמר כְּ
יר ... ' ִּבים ִיֵתן ָלֶכם הטֹו ַמְזּכִ ַאֲחֵרי ׁשֶ ֵאין ָאָדם יֹוֵדַע ִקְצַבת ָיָמיו ִיָתֵכן ׁשֶ ַעם הּוא ֵמַאַחר ׁשֶ ְּוַהּטַ ּ

ם ה ָלה.  ָימּות–' ֶאת ׁשֵ ַמִים ְלַבּטָ ם ׁשָ הֹוִציא ׁשֵ ָבִרים, ְוִנְמָצא ׁשֶ ָאר ַהּדְ ֵים ׁשְ ּסִ   ".ִּלְפֵני ׁשֶ

ַּמה ֵפרוׁש ַהִמָלה  .3 ּ ּ  '?ַּוַיְבֵדל'ּ

ַתב ָה ּבַכָּ י ":ם"ַרׁשְ ך ַהַלְיָלה י"ׁשֶ עֹות ָהָיה ַהיֹום ְוַאַחר כָּ ּב ׁשָ ְ ך . ב"ּ ְָהאֹור ְתִחָלה ְוַאַחר כָּ ּ ּ
ך ַמֲאָמר . ְַהחֹׁשֶ ִריַאת ָהעֹוָלם ָהָיה ּבַ ֲהֵרי ְתִחַלת ּבְ ּׁשֶ ּ ִמֹקֶדם ְלָכך. 'ְיִהי אֹור'ּ ך ׁשֶ ְְוָכל ֹחׁשֶ ְּ ּ ,
ֵני ְתהֹוםְוֹח': ִדְכִתיב ך ַעל ּפְ ּׁשֶ   ". לֹא ֶזהּו ַלְיָלה–' ְ

ַתב ַה ֶהם ָהאֹור ָהִראׁשֹון: "ְספֹוְרנֹוכָּ ֵמׁש ּבָ ִ ּשׁ ּאֹוָתם ַהָיִמים ׁשֶ לֹא , ּ ך ׁשֶ י ֹחׁשֶ י אֹור ּוְזַמּנֵ ָּהיּו ְזַמּנֵ ְ

ל ְלּגַ כַֹח ִסיבּוב ּגַ ָרצֹון ֶאלִֹקי, ּבְ ין ְזַמן ָהאֹו, ֶּאָלא ּבְ ִהְבִדיל ּבֵ ךׁשֶ ְר ִלְזַמן ַהחֹׁשֶ ּ ."  

ִדְבֵרי  ל : ל"ַזא ִמִויְלָנא "ַהְגָרּבְ סּוק ׁשֶ ֹאֶפן ַאֵחר' ַּוַיְבֵדל'ְמבָֹאר ַהּפָ ן ְמַדֵיק ַהְגָר. ּבְ כֵּ י , א"ּׁשֶ כִּ
ר אֹור ך ֵאיֶנּנּו ֶהְעּדֵ ַטֲעַנת ַהִמיִנים, ְחֹׁשֶ ַעְצָמה, ּכְּ ִריָאה ִנְפָלָאה ִלְכׁשֶ ָבר ֶזה ְמֻד. ַּרק ּבְ ָּיק ּדָ

ִּמְלׁשֹון ַהְתִפָלה  ך'ּּ ך ְלׁשֹון ' יֹוֵצר'ַּמּדּוַע ַעל ָהאֹור ִנְכַתב ְלׁשֹון . 'ְיֹוֵצר אֹור ּובֹוֵרא חֹׁשֶ ְּוַבֹחׁשֶ

ָהאֹור ָנַתן לֹו ַהָקּבָ'? ּבֹוֵרא' ּום ׁשֶ ט, ה צּוָרה"ִּמּשׁ ֵ ּשׁ ילֹו אֹותֹו ַעד ֵהיָכן ִיְתּפַ ַהְגּבִ ך. ּבְ , ְֲאָבל ַהֹחׁשֶ
ֵאין ָהאֹור ׁשֹוֵלט ּבֹו, ְּתָנה לֹו צּוָרהלֹא ִנ נּוי ׁשֶ ָכל ָמקֹום ּפָ ט ּבְ ֵ ּשׁ ְוֶזהּו . ֶּאָלא ָיכֹל הּוא ְלִהְתּפַ

ֱאַמר  ּנֶ ך'ׁשֶ ין ָהאֹור ּוֵבין ַהחֹׁשֶ ְַוַיְבֵדל ּבֵ ל ָהעֹוָלם', ּ ֻדְגַמת ָהֲאִויר ַהְמַמֵלא ֶאת כָּ ּכְּ ר ִנְבָרא , ּ ֲאׁשֶ
אֶֹפ ִּמְלַכְתִחָלה ּבְ ָבר ַאֵחרּּ ה ָמקֹום ָלָאָדם אֹו ּדָ ִיְתַרֵחק ִויַפּנֶ ָבר ִמְמקֹומֹו. ּן ׁשֶ ָזז ַהּדָ ְּוֵכיָון ׁשֶ ֵּתֶכף , ּ

ֲאִויר ִּנְתַמֵלא ַהָמקֹום ּבַ ך. ּ ה ָהאֹור ְוֶנֱעַלם, ְכָּ ּנֶ ִמְתּפַ ָכל ָמקֹום ׁשֶ ך ֶאת , ּּבְ ְִמָיד ְמַמֵלא ַהֹחׁשֶ ּ ּ
  . ְמקֹומֹו

יר .4 תוב ַמְזּכִ ִריַאת ַהיֹום ְוַאֲחָריו ַהַלְיָלהַּהּכָ ּ ֶאת ּבְ ן. ּ ּוַמּדוַע ִאם ּכֵ ָקַדם ָהֶעֶרב , ּ
 ?ַלּבֶֹקר

ַתב ָה ים : "ן"ַרְמּבַכָּ ל ַהָקּבָ)כ, עיין כוזרי ב(ְּוָאְמרּו ְקָצת ַהְמָפְרׁשִ י ָהאֹור ַהֶזה ִנְבָרא ְלָפָניו ׁשֶ ּ כִּ , ה"ּ



 קֹול ַיֲעקב  ראשיתב  ו

  
ֹ

ַתב ַה ַהִמִליםא"ִחיָדכָּ ּ ׁשֶ ִגיַמְטִרָיא ִעם ָהאֹוִתיֹות', ָלאֹור יֹום 'ּ יִקים'ּ ּבְ ֵּאלּו ַהַצּדִ ְּוַהִמִלים . 'ּ ּ
ך ָקָראְוַל' ִגיַמְטִרָיא ִעם ָהאֹוִתיֹות', ְחׁשֶ ִעים'ּ ּבְ ַהַצ–' ֵּאלּו ָהְרׁשָ ִלים ְלאֹור ּ ׁשֶ יִקים ִנְמׁשָ ּדִ

ך ִעים ְלחֹׁשֶ   . ְְוָהְרׁשָ

ִמְדָרׁש  ְרׁשּו ַרַז)ו, בראשית רבה ג(ּּבַ ְלעֹוָלם ֵאין : ֶאְלָעָזר' ָאַמר ר, ַּוִיְקָרא ֱאלִֹקים ָלאֹור יֹום: "ל" ּדָ
מֹו ַעל ָהָרָעה ֶאָלא ַעל ַהּטֹוָבה"ַּהָקּבָ ך ָקָרא ַּוִיְקָרא ֱאלִֹקים ָלא'. ּה ְמַיֵחד ׁשְ ְֹור יֹום ְוַלֹחׁשֶ

אן' ֱאלִֹקים ַלְיָלה ִתיב כָּ ך ָקָרא ַלְיָלה': ֶּאָלא, ֵאין כְּ יר ֹקֶדם יֹום , ְּוְלִפיָכך".  'ְְוַלחֹׁשֶ תּוב ַמְזּכִ ַהכָּ
ך ַלְיָלה   .ְְוַאַחר כָּ

ִני(' יֹום ִראׁשֹון'ְולֹא ' יֹום ֶאָחד'ַּמּדוַע ֶנֱאַמר  .5 מֹו יֹום ׁשֵ ִליׁשִ, ּכְ  ? )'ְּוכו, יׁשְ

ַתב  ה ָהָיה לֹו ִלְכתֹב יֹום ִראׁשֹון: "י"ַרׁשִכָּ ָרׁשָ ָאר ַהָיִמים, ְּלִפי ֵסֶדר ַהּפָ ׁשְ תּוב ּבִ כָּ מֹו ׁשֶ ִני: ּכְּ , ׁשֵ
י ִליׁשִ ַתב ֶאָחד. ְרִביִעי, ׁשְ ָהָיה ַהָקּבָ? ָּלָמה כָּ עֹוָלמֹו"ְּלִפי ׁשֶ לֹא ִנְבְראּו ַהַמְלָאִכים , ה ָיִחיד ּבְ ּׁשֶ ּ

ִני ה . ַעד יֹום ׁשֵ ית ַרּבָ ְבֵראׁשִ ך ְמפָֹרׁש ּבִ   ". )ח, ג(ְכָּ

ט לֹא ִיָתֵכן לֹוַמר : "ְמָפֵרׁשן "ַרְמּבְַוָה ׁשָ ֶרך ַהּפְ ְּוַעל ּדֶ ה ', יֹום ִראׁשֹון'ְ ֲעַדִין לֹא ַנֲעׂשָ ֲעבּור ׁשֶ ּבַ
ִני ֵ ֵ, ַהּשׁ י ָהִראׁשֹון קֶֹדם ַלּשׁ ַמֲעָלהכִּ ִמְנָין אֹו ּבְ ֵניֶהם ִנְמָצִאים ֲאָבִני ּבְ לֹא יֹוֶרה ַעל ' ֶאָחד' ְוָה,ל ׁשְ

ִני   ". ׁשֵ

ֶזה ַטַעם נֹוָסףְּכִלי ָיָקר ַה לֹא ֶנֱאַמר יֹום ִראׁשֹון: "ֵמִביא ּבָ ָאְמרּו ַרַז, ַּמה ׁשֶ יִרין : ל"ְלִפי ׁשֶ ַמְזּכִ
יֹום  ת ַלְיָלה ּבַ ַלְיָלה ּוִמּדַ ת יֹום ּבַ ִּמּדַ ֵמַהְתָחָלה ְּלהֹוִציא ִמֵל, :)ברכות יא(ּ ּב ַהִמיִנים ָהאֹוְמִרים ׁשֶ ּ

ֵני ֲהָפִכים  ן ָאַמר... ַאַחת לֹא ָיְצאּו ׁשְ ַהְינּו ֵליל ְויֹום', ַוְיִהי ֶעֶרב ַוְיִהי בֶֹקר': ַעל כֵּ י . ּדְ ַאף ַעל ּפִ
ִנְרִאין ֲהָפִכין ֵניֶהם יֹום ֶאָחד , ׁשֶ ל ָמקֹום ׁשְ ל ֶאָחד–ִמכָּ י ֵקל ֶאָחד ,  יֹומֹו ׁשֶ ֵניֶהםכִּ ָרא ִלׁשְ   ".ּבָ


